
Vállalkozások jövőképe

VÁLLALKOZÁS NAVIGÁTOR
KÜLSŐEGYÜTTMŰKÖDÉSEK FEJLESZTÉSE

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal nyilvántartásba vett program



Jogász szakközgazdász trénerként vállalok tanácsadást, 
vállalati és nyílt tréningeket

A komplex, nehezen 
elemezhető és 
megjósolható, 

kihívásokkal teli 
környezet állandó és 

gyorsuló változása új 
vezetői és munkavállalói 

kihívásokat generál

egyrészről a vezetéshez 
való innovatív 
hozzáállást 

(vezetői szerep, a 
szervezet és a problémák 

új megközelítését)

valamint a 
problémamegoldáshoz és 
fejlesztéshez szükséges 

innovatív 
gondolkodásmódnak a 
szervezeti kultúrába 

építését

a termékben, szolgáltatásban, szervezetben vagy a folyamatokban 

végrehajtandó változások készségfejlesztéssel

szükséges információk gyűjtésétől és hasznosításától a cégen belüli problémamegoldó és ötletgeneráló 

technikákon át 

a külső partnerségekig
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TEMATIKA 1

2

3

4

KÜLSŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

KÖLCSÖNÖS FÜGGÉS

PARADIGMAVÁLTÁS

ÜZLETI SZOKÁSOK 
ÉS A BEFOLYÁSOLÁSI KÖR
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A folyamat
1

2

3 - Mi MIATT LEHET eredménytelen a 
partnerség?

- hogyan találhatok jobb üzleti 
partnereket?

- hogyan segíthet az együttműködés 
céljaim elérésében?
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- milyen típusú együttműködés 
alkalmas a céljaim eléréséhez?
- hogyan fejleszthetem 
együttműködési képességemet?

- mit akarok, és mit vagyok kész 
cserébe adni?

- okok és a megoldások



AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

valamely közös cél 
eléréséhez végzett 

tevékenység

amely a szükséges 
készségeket és 

erőforrásokat egyesíti

és ezt kevesebb 
költséggel és/vagy 

kockázatmegosztással 
valósítja meg
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Együttműködő
partnerek

▪ ügyfelek vagy vásárlók
▪ beszállítók, alvállalkozók
▪ versenytársak 
▪ más vállalkozások az 

ágazaton belül 
▪ helyi önkormányzat
▪ területfejlesztési 

szervezetek
▪ hatóságok, hivatalok
▪ gazdaságfejlesztési 

szervezetek, pénzintézetek
▪ szakmai szerveztek, kamarák
▪ egyetemek, főiskolák, 

képzőintézetek, 
kutatóintézetek 
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EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLESZTÉS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI STRATÉGIA SIKERFAKTOROK EREDMÉNY MÉRÉSE
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AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS BUKTATÓI

az együttműködés gazdasági 

értékének túlbecsülése

együttműködés költségeinek (idő, 

pénz és infrastruktúra)

alulbecslése
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canvas



EREDMÉNYTELENSÉG, 
sikertelenség OKAI ÉS 

MEGOLDÁSAI

1 2 3 4

a partnerek nem 
azonos értékekkel és 

érdekekkel 
rendelkeznek

a partnerek 
erőforrásai és 

szakértelme közötti 
egyenlőtlenségek

nem osztják meg a 
kockázatot, a 

felelősséget, az 
elszámoltathatóságot 

és az előnyöket

a partnerség tagjai 
nem rendelkeznek 
eszközökkel a belső 

konfliktusok 
azonosítására és 

megoldására

képzés, tréning

5

egy partner 
rendelkezik minden 

eszközzel a folyamatok 
irányítására

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal nyilvántartásba vett program

tudatos tervezés
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HAJÓTÖRÖTTEK FELADAT 
- borotválkozó tükör
- 20 l ivóvíztartály (tele)

- szúnyogháló
- egy láda élelmiszer

- térképek a Csendes Óceánról
- ülőpárna (úszást segítő)

- szextáns
- 8 l olajtartály (tele)

- kis tranzisztoros rádió
- cápariasztó szer

- 10 m2 nem fényáteresztő műanyag
- 1 liter 80 fokos rum

- 10 m hosszú nylonkötél
- két doboz csokoládé
- horgászfelszerelés
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sürgős nem sürgős

fontos csináld tervek alapján

végezd el

nem

fontos

delegáld,

szervezd ki

ne csináld

sürgős nem sürgős

fontos kritikus helyzetek

égető problémák

határidős munkák

képzés, megelőzés

kapcsolatépítés

új lehetőségek keresése

tervezés

nem fontos hívások,

posták, 

megbeszélések

pótcselekvés

puszta időtöltés
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Halszálka diagram 



POZITÍV KÖLCSÖNÖS FÜGGÉS

01

AZ EREDMÉNYEK  EGYÜTT 
EMELKEDNEK VAGY CSÖKKENNEK

POZITÍV

02

EGYMÁSRAUTALTSÁG

KÖLCSÖNÖS 
FÜGGÉS 03

KIVÁLÓ DE NEM 
ELÉGSÉGES
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VÁLLALKOZÁS NAVIGÁTOR TEMATIKA

1 2 3 4
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amikor a régi 

sémák nem 

működnek

vezetői cselekvő 

mód

üzleti tudatosság 

módszerei

paradigmaváltás a 

külső kapcsolatok 

kezelésében


